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EL XAMFRÀ: 

La col•locació tan particular de l’edifici dins l’illa de l’Eixample, fa que ens 
apareixin trets característics que el fan ser edifici únic, un símbol dels inicis 
de la Barcelona actual. 

AlAl ser el primer edifici de l’Eixample, no tenir edificacions al voltant, i estpa 
envoltat de carres i l’anntic cami de ronda, fa que a l’edifici li apreixin 4 
façanes. Aquest fet ha provocat que els edificis construits al seu costat li 
hagin donat l’esquena, apreixen així mitgeres i patis de llums i ventilació. 

L’EDIFICI:

TotTot i que no destaca per ser una finca massa ornamentada, si que la idea 
inicial del projecte proposava detalls que feien aquest edifici fós diferent els 
demés. Una part de l’objectiu del projecte és recuperar l’esència de la Car-
boneria, com per exemple les gran obertures que al llarg dels anys els inqui-
lints han anat modificant, fins a perdre el la seva composició original. 

Un altre tret característic és, sens dubte, el grafitti que decora la finca a la 
façana principal; és la memoria viva d’un edifici que va morir per 
l’abandonament del antics inquilins, i els okupas van reviure. 

EL CAMÍ FINS AQUÍ

L’edifici de la Carboneria, inscrit a registre com el primer edifici de 
l’Eixample l’any 1864, ha patit al llarg de 150 anys modificacions tant en el 
seu ús com en el seu aspecte. 

ActualmentActualment l’edifici està en desús a excpeció del local que té accés pel 
carrer Urgell, una botiga de mobles. Anys enrere l’edifici va ser ocupat; 
encara s’hi poden observar restes d’aquest periode. 
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